
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส   
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลตะเคียนราม   
อำเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 

 

 

 



มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตำบลตะเคียนราม  อำเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ 

1. การวิเคราะหผลการประเมิน  ITA  ขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียนราม  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากผลการประเมิน  ITA  ขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียนราม  พบวา  มีผลคะแนน  58.9  คะแนน  อยู

ในระดับ  D  ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด  ไดดังนี้   

ตัวชี้วัดของการประเมิน  ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (IIT) 
1. การปฏิบัติหนาที ่            93.22  คะแนน จากผลคะแนน  IIT  พบวา  มีประเด็นที่ตองปรับปรุงในเรื่อง 

- การใชงบประมาณ  พบวา บุคลากรภายในหนวยงานขาด
การรับรูตอการดำเนินการตางๆของหนวยงาน  เกี่ยวกับการใช
จายงบประมาณนับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปและเผยแพรอยางโปรงใส  รวมไปถึงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ   

2. การใชงบประมาณ           81.30  คะแนน 

3. การใชอำนาจ                 87.39  คะแนน - การใชอำนาจ  พบวา การประเมินและการเลื่อนระดับยัง
ขาดความเปนธรรม หนวยงานควรใหความสำคัญมากขึ้นกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 

4. การใชทรัพยสินของราชการ 80.22 คะแนน - การใชทรัพยสินของราชการ  พบวา บุคลากรบางสวนยังไม
ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่
ถูกตอง ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและบุคลากร
ภายนอกหนวยงาน 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน  ITA ประเด็นทีต่องแกไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (IIT) 
5. การแกไขปญหาการทุจริต   83.20 คะแนน - การแกไขปญหาการทุจริต  พบวา  หนวยงานโดยผูบริหาร

สูงสุดยังไมใหความสำคัญในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง  
หนวยงานควรมีการทบทวนนโยบายที่เกีย่วของกับการปองกัน
การทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  ประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริต  ควรมีกระบวนการ
เฝาระวังตรวจสอบการทุจริตในหนวยงาน  รวมถึงการนำผล
การตรวจสอบของฝายตรวจสอบจากทัง้ภายในและภายนอก
หนวยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อปองกันการทุจริตใน
หนวยงาน 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  (EIT) 
1. คุณภาพการดำเนินงาน      87.90  คะแนน จากผลคะแนน  EIT  พบวา  มีประเด็นที่ตองปรับปรุงในเรื่อง 

- คุณภาพการดำเนินงาน  พบวา  ขาดการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงานตางๆอยางทั่วถึง
และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร    93.40  คะแนน - ประสิทธิภาพการสื่อสาร  พบวา  หนวยงานตองจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวย 
งานใหงายตอการเขาถึงขอมูล  และมีการปฏิสัมพันธ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง   

3. การปรับปรุงการทำงาน     90.76  คะแนน - การปรับปรุงระบบการทำงาน  พบวา  ผูบริหารและบุคลากร 
ขาดการปรึกษาหารือ เพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  และสงเสริมใหผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือให 
คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ  มาตรฐานการ
ใหบริการไดโดยสะดวก 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (OIT)   
1. การเปดเผยขอมูล            30.86  คะแนน จากผลคะแนน  OIT  พบวา  มีประเด็นที่ตองปรับปรุงในเรื่อง 

ของการเปดเผยขอมูลขาวสาร ผานทางเว็บไซตของ องคการ
บริหารสวนตำบลยังไมเปนปจจุบัน และการปองกันการทุจริต  
พบวา ตองเพิ่มการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงสุดของ
หนวยงานในการเขารวมกิจกรรมแสดงออกใหเห็นถึงการ
ตอตานการทุจริต  การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็น
ถึงความสำคัญกับการปรับปรุง  พัฒนา และสงเสริมหนวยงาน
ดานคุณธรรมและความโปรงใส 

2. การปองกันการทุจริต          0.00  คะแนน 
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2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

จากการประชุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เมื่อวันที่  2  กันยายน  2564   ผูบริหารและเจาหนาที่ไดรวมกัน

พิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียนราม  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

เสริมสรางการรับรูให 
กบับุคลากร 

เสริมสรางการรับรูใหบุคลากร
มีความสนใจในการใชจายงบ 
ประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจาง  
จัดทำรายงานผลการใชจาย 
งบประมาณ  กระบวนการ
จัดซื้อจัดจางและการตรวจรับ
พัสดุ 

กองคลัง ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 

รายงานผลการดำเนิน 
งานในที่ประชุมประจำ 
เดือนพนักงานสวนตำบล 
 

การมอบหมายงานการ 
ปฏิบัติงาน การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภาพของงาน 
โดยไมเลือกปฏิบัติ 

จัดทำรายละเอียดตำแหนง
งานและเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางชัดเจน
และเปดเผย 

สำนักงาน
ปลัด 

ต.ต. 64 – เม.ย. 
65 

แจงผลการประเมินในการ 
ประชุมประจำเดือน 
พนักงานสวนตำบล 
ในเดือนเมษายน  2565 

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยว 
กับการใชทรัพยสินของ
ราชการที่ถูกตอง 

จัดทำคูมือแนวปฏิบัติในการ
ทรัพยสินของราชการ  สราง
ระบบการตรวจกำกับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม- 
คืน 

กองคลัง ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 

รายงานผลการดำเนิน 
งานในที่ประชมุประจำ 
เดือนพนักงานสวนตำบล 
ในเดือนเมษายน  2565 

ใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันผลประโยชน 
ทับซอน 

ประชุมการจัดทำมาตรการ
ปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับ 
ผลประโยชนสวนรวม 

สำนักงาน
ปลัด 

ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ในที่ประชุมประจำเดือน 
ผูบริหารและหัวหนาสวน
ราชการ  และการประชุม
พนักงานสวนตำบลพนัก 
งานจาง   

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

-เปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลัก 
ของหนวยงาน  
-ประชุมประจำเดือนผูบริหาร 
หัวหนาสวนราชการ พนักงาน
สวนตำบล  พนักงานจาง  
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขาวมูล
ขาวสารตางๆ 

ทุกสำนัก/
กอง 

ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 

ประชุมประจำเดือนผู – 
บริหาร หัวหนาสวนราชการ
พนักงานสวนตำบล พนัก- 
งานจาง ทุกเดือน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

การปรับปรุงพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานการใหบริการ 
ผูมาติดตอราชการที่เปน 
ไปตามขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กำหนด 

ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการใหเปนปจจุบัน 

ทุกสำนัก/
กอง 

ต.ต. 64  ประชุมคณะทำงานปรับ 
ปรุงขั้นตอนและระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการ  

เสริมสรางการมีสวนรวม
ของผูบริหารทองถิ่น 
 

- ส ง เส ริ ม ห น วย งาน ด าน
คุณธรรมและความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
-มอบนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปรงใส 
-รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส 
ใหผูบริหารทองถิ่นรับทราบ 

สำนักงาน
ปลัด 

ต.ค. 64 –เม.ย.
65  

ผูบริหารทองถิ่นสงเสริม
หนวยงานดานคุณธรรม
และความโปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  มอบนโยบาย 
คุณธรรมและความโปรงใส 
รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการประชุมผูบริหารและ 
หัวหนาสวนราชการ 
และการประชุมพนักงาน 
สวนตำบล  พนักงานจาง 
   

 

 

 

 

 

 


